Usnesení ze 17. jednání RKK dne 3.4.2008
3.4.2008		Strana 1 (celkem 21)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

ze 17. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. dubna 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:06 do 11:40 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	JUDr. Pavel
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Mgr. Fojtík, Ing. Vršecká
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.4.2008		RK  233/04/08
2.	Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, 		RK  234/04/08
Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3a)	Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 	RK  235/04/08
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního
 programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3b)	Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 		RK  236/04/08
v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
4.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost 	RK  237/04/08
Města Karlovy Vary
5.  	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		RK  238/04/08
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo 
6.	Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007			RK  239/04/08
7.	Informace o přijatých žádostech v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů 	RK  240/04/08
EHP/Norska
8.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	RK  241/04/08
regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje 
9.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  242/04/08
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
10.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 	RK  243/04/08
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění 
finančního krytí
11.	Žádost o zařazení spojů a linek do základní dopravní obslužnosti a úhradu 		RK  244/04/08
prokazatelné ztráty dopravce AD Ligneta regionalbus s.r.o.
12.	Rozpočtové změny								RK  245/04/08
13.	Zmocnění vedoucí ekonomického odboru podepisovat žádosti o čerpání úvěru	RK  246/04/08
14.	Změna zmocnění oprávněných osob u smluv elektronického bankovnictví 		RK  247/04/08
k účtům Karlovarského kraje
15.	Prominutí části odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  248/04/08
– Školní statek Cheb, U Farmy 30/11 
16.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.4.2008 	RK  249/04/08
17.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	RK  250/04/08 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
18.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  251/04/08
– pozemkové parcely včetně staveb silnic v k.ú. Mariánské Lázně a Úšovice
19.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  252/04/08
parcely č. 1984/1 v k.ú. Krásný Les
20.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če 		RK  253/04/08
na stavební parcele č. 7403 v k.ú. Cheb
21.    Projekt „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“ – schválení finančního krytí 	RK  254/04/08
a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 1: Regenerace 
a rozvoj měst, Oblasti podpory - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních 
a malých měst
22.	Projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace 	RK  255/04/08
kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje 
v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“, „Vizuální 
prezentace Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádostí 
do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního 
ruchu
23.    Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí 	RK  256/04/08
v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“ 
24.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 	RK  257/04/08
– plnění úkolů a dodatek k pracovní smlouvě pro ředitele nemocnic 
v Karlových Varech a Chebu
25.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 	staženo
– souhlas s investiční akcí v rámci ISPROFINu 
26.  	Změna č. 2 předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 – Pravidla 		RK  258/04/08
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
27.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Studie 	bez usnesení
proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“
28.	Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 	RK  259/04/08
prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 
v roce 2008
29.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního		RK  260/04/08
 prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2008
30.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 2. a 3. výzva 	RK  261/04/08
31.	a) Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele 	RK  262/04/08
    stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji	



	b) Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí 	RK  263/04/08
    a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný 
    rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
    a rozvoje cestovního ruchu
	c) Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů (doplnění)			RK  264/04/08
    








	   Ing. Jan Zborník v. r.		 		 Ing. Jiří Červenka v. r.
              1. náměstek hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje




































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Jiřího Červenku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Přečíslování bodů programu:
- původní bod č. 3) Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na č. 3a)
- původní bod č. 4) Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na č. 3b)

Rozšíření programu o:
bod č. 4)	- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost Města Karlovy Vary
bod č. 31a)	- Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
bod č. 31b)	- Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
bod č. 31c)	- Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů (doplnění)

Stažení z programu:
bodu č. 25) 	- Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – souhlas s investiční akcí v rámci ISPROFINu  

Změna názvu bodu č. 24 na:
- Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – plnění úkolů a dodatek k pracovní smlouvě pro ředitele nemocnic v Karlových Varech a Chebu


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.4.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  233/04/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.4.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  234/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“
 
- ukládá ekonomickému odboru založení zvláštního účtu pro globální grant pod názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 5.6.2008 

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3a) Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  235/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.2. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“
 
- ukládá ekonomickému odboru založení zvláštního účtu pro globální grant pod názvem „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 5.6.2008 

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3b) Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  236/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.3. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- ukládá ekonomickému odboru založení zvláštního účtu pro globální grant pod názvem „Další vzdělávání pracovníků škol v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 5.6.2008 

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost Města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  237/04/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 93,5 mil. Kč na investiční činnost Města Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí tohoto příspěvku ke schválení  

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 93,5 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 
na investiční činnost Města Karlovy Vary dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento návrh smlouvy ke schválení  

Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  238/04/08

- souhlasí s níže uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje v roce 2008 – I. kolo dle přílohy č.1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


6. Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  239/04/08

- souhlasí se zprávou o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007

Termín kontroly: 22.5.2008 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


7. Informace o přijatých žádostech v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  240/04/08

- bere na vědomí informaci o přijatých projektech v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska v Karlovarském kraji

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  241/04/08

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám platným pro rok 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství


9. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  242/04/08

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám platným pro rok 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., ČSAD autobusy Plzeň a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., František Farář a Karel Vrbík, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám platným pro rok 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství


10. Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  243/04/08

- bere na vědomí informaci o přípravě žádostí o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

- souhlasí se zajištěním finančního krytí projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ do výše 50 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ do výše 50 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


11. Žádost o zařazení spojů a linek do základní dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty dopravce AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  244/04/08

- bere na vědomí písemnost „Žádost o zařazení spojů a linek do základní dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty“ adresovanou společností AD Ligneta regionalbus s.r.o. Radě Karlovarského kraje 
ze dne 15.2.2008

- schvaluje text odpovědi na písemnost „Žádost o zařazení spojů a linek do základní dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty“ adresovanou společností AD Ligneta regionalbus s.r.o. Radě Karlovarského kraje ze dne 15.2.2008 dle návrhu

- pověřuje 1. náměstka hejtmana Ing. Zborníka podepsáním a odesláním odpovědi na písemnost „Žádost o zařazení spojů a linek do základní dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty“ adresovanou společností AD Ligneta regionalbus s.r.o. Radě Karlovarského kraje ze dne 15.2.2008 dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: 	Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje


12. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  245/04/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 56/2008
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  3.150,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č.  57/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 265.478,-- Kč zapojením příjmů roku 2008 
do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje z plnění pojistné události služebního vozidla. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu.

Rozpočtovou změnu  č. 58/2008
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 21.350.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k financování integrovaného projektu Karlovarského kraje Dopravní terminály Karlovarského kraje – DT Cheb, DT Mariánské Lázně a DT Sokolov. Garantem projektu je odbor dopravy a silničního hospodářství a projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 59/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 208.223,45 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 60/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.280.848,34 Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční. Zároveň se jedná o přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 719.151,66 Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na reprodukci nové požární techniky obcím Luby, Ostrov a Pernink.

Rozpočtovou změnu č.  61/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  984.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Rozpočtovou změnu č.  62/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 10.000,-- Kč jako příspěvek cizímu subjektu - občanskému sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, Praha 4 na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním 15. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos“

Rozpočtovou změnu  č.  63/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 207.158,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov a mateřskou školu Horní Slavkov ve výši 183.582,-- Kč  a Dětský domov Ostrov ve výši 23.576,-- Kč.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č.  64/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 366.612,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov na financování grantového projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


13. Zmocnění vedoucí ekonomického odboru podepisovat žádosti o čerpání úvěru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  246/04/08

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru podpisováním žádostí o čerpání úvěru v souladu s podmínkami smluv o úvěru s Komerční bankou a.s. uzavřených dne 20.12.2007 na částky 1,3 mld. Kč a 0,5 mld. Kč (registrační číslo 7290007010329 a 7290007010330)

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Změna zmocnění oprávněných osob u smluv elektronického bankovnictví k účtům Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  247/04/08

- schvaluje změny zmocnění oprávněných osob u smluv elektronických bankovnictví k účtům Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje hejtmana kraje a vedoucí ekonomického odboru podepisováním všech změn oprávněných osob u smluv elektronického bankovnictví k účtům Karlovarského kraje

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Prominutí části odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje – Školní statek Cheb, U Farmy 30/11 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  248/04/08

- souhlasí se snížením v roce 2003 nařízeného odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Školní statek Cheb o 50 %, tj. v částce 282.668,- Kč  

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace


16. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.4.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  249/04/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.4.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.4.2008
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.4.2008
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
6.	Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.	Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
8.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost Města Karlovy Vary
9.	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo
10.	Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ - schválení finančního krytí a podání žádosti
11. 	Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007
12.	Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008 
13.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí
14.	Rozpočtová změna 
15.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008
16.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008
17.	Poskytnutí dotace Městu Cheb
18.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 2533/3 v k.ú. Libá
19.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 736/1 v k.ú. Štědrá
20.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Hranice 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Hranice do majetku Karlovarského kraje
21.	Zrušení usnesení č. ZK 20/01/07 ze dne 25.1.2007 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
22.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 329/4 v k.ú. Velichov
23.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele 
č. 7403 v k.ú. Cheb
25.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, 
vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
26.	Projekt „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“ – schválení finančního krytí a podání žádosti 
do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
27.	Projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských 
a zahraničních médiích“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí 
a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
28.	Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
29.	Projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“
30.	Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“
31.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
32.	Změna č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
33.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2008
34.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem
35.	Informace předsedy dozorčí rady a předsedy představenstva o Karlovarské krajské nemocnici a.s.
36.	Různé
  
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


17. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  250/04/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 34 v k.ú. Kamenný Dvůr, silnice 
č. III/00632 ve prospěch společnosti HYPERSTAVEBNINY CASTLE, s.r.o., dle snímku z  katastrální mapy (umístění inženýrských sítí – přípojka VN do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 20.587,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova, silnice č. III/21217 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 202-2258/2007 
ze dne 29.8.2007 (umístění inženýrských sítí – elektrického vedení do silničního pozemku), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 35.000,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1116/6 v k.ú. Úšovice, silnice 
č. III/02110 ve prospěch společnosti Chevak Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 1531-3191/2006 
ze dne 5.12.2006 (umístění inženýrských sítí – „výstavba vodovodního řadu Mariánské Lázně – Hamrníky“ do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 809 v k.ú. Oldřichov u Nejdku, silnice 
č. III/2192 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 87-6054/2007 
ze dne 18.4.2007 (umístění inženýrských sítí – zemního kabelu do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.094,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  10.7.2008

Zodpovídá: 	Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  příspěvkové organizace


18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně staveb silnic v k.ú. Mariánské Lázně a Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  251/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 158/1 a č. 1167/1 
o celkové výměře 9543 m2 v k.ú. Mariánské Lázně a pozemkovou parcelu č. 1168/1 o výměře 4739 m2 v k.ú. Úšovice, vše včetně stavby silnice č. II/215 v km cca 1,000 – 2,500, součástí a příslušenství, pozemkovou parcelu č. 1165/2 o výměře 8058 m2 v k.ú. Mariánské Lázně včetně stavby silnice  č. II/215 v km cca 2.500 – 3,000, součástí a příslušenství, pozemkovou parcelu č. 1165/1 o výměře 28025 m2 v k.ú. Úšovice včetně stavby silnice č. II/215 v km cca 3,000 – 5,100, součástí a příslušenství, pozemkovou parcelu č. 1175/3 o výměře 3834 m2 v k.ú. Mariánské Lázně a pozemkovou parcelu 
č. 1116/6 o výměře 731 m2 v k.ú. Úšovice včetně stavby silnice č. III/02110 v km cca 3,350 – 3,500, součástí a příslušenství, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků nebo jejich částí, staveb silnic, součástí 
a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00254061, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely nebo jejich části na své úřední desce,  tj. do 5.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně. Přesné výměry částí parcel budou určeny po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  10.7.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace


19. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1984/1 v k.ú. Krásný Les

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  252/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1984/1 o výměře 424 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 241-6/2007 z původní pozemkové parcely č. 1984/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1984/3 v k.ú. a obci Krásný Les, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Palackým, trvale bytem Čestlická 1, PSČ 100 00 Praha 10 (jako kupující na straně druhé) za cenu 44,67 Kč/m2, 
tj. 18.940,- Kč + 2.412,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 21.352,- Kč, za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 5.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Palackého

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace


20. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele 
č. 7403 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  253/04/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru




21. Projekt „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  254/04/08

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“ ve výši 29 758 920,00 Kč
se spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 2 231 919,00 Kč
s navýšením celkových nákladů projektu z 20 500 000,00 Kč na 29 758 920,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“
b)	znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje

- pověřuje 
a)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerské smlouvy
b)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 29 758 920,00 Kč v letech 2008 - 2009 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 2 231 919,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Rekonstrukce školy na muzejní depozitář“
c)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
d)   pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje,   
       podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
e)	znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



22. Projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  255/04/08

- souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akce „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akce „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ - 3 000 000,00 Kč, „Prezentace kulturního dědictví kraje“ - 2 000 000,00 Kč, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ -3 000 000,00 Kč,  „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ - 5 000 000,00 Kč  a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“  - 5 000 000,00 Kč,  
s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je: „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ – 225 000,00 Kč 
„Prezentace kulturního dědictví kraje“ – 150 000,00 Kč
„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ – 225 000,00 Kč
„Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“  - 375 000,00 Kč
„Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ - 375 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
s tím, aby se projekt „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“, jenž je prioritní pro propagaci regionu, realizoval, přestože není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektů „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- pověřuje 
a)	JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a partnerských smluv
b)	Jana Prudíka, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
předfinancování a spolufinancování projektů „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši: 
3 000 000,00 Kč pro projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ v letech 2008 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  225 000,00 Kč 
2 000 000,00 Kč pro projekt „Prezentace kulturního dědictví kraje“ v letech 2008 – 2009 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 150 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ v letech 2008 – 2009 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  225 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč pro projekt „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“  v letech 2008 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  375 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč pro projekt „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“  v letech 2008 – 2009 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  375 000,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektů „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
realizaci projektu „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“, přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
a partnerských smluv

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


23. Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  256/04/08

- bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 
350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají 
na nás správně“ ve výši 200.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb,  na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 
ve výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 
IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dle návrhu

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


24. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – plnění úkolů a dodatek k pracovní smlouvě pro ředitele nemocnic v Karlových Varech a Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  257/04/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. zajistit přípravu a konání valných hromad v souladu se stanovami společnosti a zákonem 

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		

25. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – souhlas s investiční akcí v rámci ISPROFINu  

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


26.  Změna č. 2 předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 – Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  258/04/08

- schvaluje dodatek č. 2 předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 ve znění dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


27. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje nepřijala žádné usnesení.


28. Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  259/04/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2008 nestátním neziskovým organizacím dle předloženého návrhu v celkové výši 1.000.000,- Kč

Termín kontroly:   12.6.2008

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


29. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  260/04/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2008 nestátním neziskovým organizacím dle předloženého návrhu v celkové výši 900.000 Kč

Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


30. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 2. a 3. výzva 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  261/04/08

- souhlasí s kladným hodnocením žádostí a doporučením k poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


31a) Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  262/04/08

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín“, kterou podal uchazeč: 
Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 452 74 924, s nabídkovou cenou 46.998.311,- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, 
IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou 48.490.858,- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod DS Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, 
IČ: 480 35 599, s nabídkovou cenou 49.722.086,90 Kč včetně DPH.

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/209 Rekonstrukce silnice průtah Nové Sedlo - Chranišov“, kterou podal uchazeč: Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, 
IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou 59.454.124,- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 452 74 924, s nabídkovou cenou 61.145.351,- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Algon Plus a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IC: 257 92 377, s nabídkovou cenou 61.693.402,- Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídá: 	Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


31b) Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  263/04/08

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Webové stránky Karlovarského kraje“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Webové stránky Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč
s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
s tím, aby se projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“, jenž je prioritní 
pro propagaci regionu, realizoval, přestože není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje
závazný příslib financování na realizaci projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“

- pověřuje 
a)	JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“
b)	Jana Prudíka, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
pro projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
předfinancování projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“ v souladu se schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na rok 2008 a spolufinancování ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, 
to je  660 000,00 Kč 
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu  „Webové stránky Karlovarského kraje“ 
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
d)  realizaci projektu „Webové stránky Karlovarského kraje“, přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro „Webové stránky Karlovarského kraje“ a partnerských smluv

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


31c) Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů (doplnění) 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  264/04/08

- souhlasí s vysláním zástupců Karlovarského kraje na služební cestu do zahraničí a s uzavřením dohod o provedení práce v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
ve znění pozdějšího předpisu, za podmínek uvedených v důvodové zprávě

- schvaluje doplnění financování pracovní cesty dle důvodové zprávy

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


